
2000 r. 

STATUT 
 

Rady Odrodzenia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne. 

Nazwa, siedziba, charakter prawny, cele i teren działania. 
 

§ 1 
Towarzystwa Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Polsce oraz istniejące poza jej granicami, dla 
skuteczniejszego osiągnięcia swych celów i wypełnienia zadań, tworzą związek 
stowarzyszeń pod nazwą - Rada Odrodzenia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” 
w Polsce, w skrócie ROTGS w Polsce, zwany w dalszej części statutu Związkiem. Rada 
Odrodzenia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce jest dobrowolnym, 
samorządnym, opartym na etyce chrześcijańskiej, trwałym zrzeszeniem, mającym na 
celu propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających odradzaniu sokolstwa, 
wytwarzaniu atmosfery zaufania i szacunku dla jego idei, przez popieranie rozwoju 
kultury fizycznej a zwłaszcza podnoszenie dzielności fizycznej społeczeństwa, 
wyrabianie w nim poczucia patriotyzmu, ofiarności i odpowiedzialności wobec 
Ojczyzny, upowszechnianie ochrony przyrody i poszanowania dóbr kulturalnych, 
a nadto uzgadnianie i koordynowanie wspólnych działań, niesienie wzajemnej pomocy 
przez członków Związku oraz reprezentowanie uzgodnionych stanowisk 
i przedstawianie postulatów wobec władz państwowych i samorządowych. 

 
§ 2 

Siedzibą Związku jest miasto Kraków. 
 

§ 3  
Związek działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
z 1989 r. nr 20, poz 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu jest osobą 
prawną i jako taki może przyjmować zapisy i darowizny na ogólnych zasadach 
prawnych. 

§ 4  
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 5  
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
celu działania. Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

§ 6 
Godłem Związku jest sokół w locie trzymający w szponach ciężarek gimnastyczny. 
Barwy Związku są białe i karmazynowe. Związek używa sztandaru według ustalonego 
wzoru, tudzież pieczęci z godłem sokoła w locie. 
 

§ 7 
Czas trwania Związku jest nieograniczony. 
 

 
 



Rozdział II 
Środki działania 

 
§ 8 

Związek realizuje cele przez : 
1/ organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy wśród członków Związku 
w zakresie: 
a) przygotowywania zlotów sokolich i innych masowych imprez sportowych oraz 
rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, 
b) prowadzenia szkoleń w zakresie reaktywowania i tworzenia Sokolich 
Towarzystw Gimnastycznych a nadto udzielania nauki systematycznej gimnastyki, 
prowadzenia gier i zabaw ruchowych, lekkiej atletyki, ćwiczeń stosowanych, jak 
pływanie, narciarstwo, żeglarstwo, jazda konna itp., wreszcie ćwiczeń w obronie 
własnej, jak np. szermierka, 
c) organizowania młodzieży w drużyny sokole, tworzenia dla niej kursów 
szkoleniowych, urządzania ćwiczeń, wycieczek i kolonii letnich; 
d) urządzania w większym rozmiarze ćwiczeń publicznych, zawodów, wycieczek, 
gier i zabaw ruchowych, towarzyskich, oraz organizowania konferencji naukowych, 
wykładów, kursów i odczytów krzewiących idee i cele Towarzystwa, 
e) rozbudzania w swych członkach poczucia narodowej i osobistej godności oraz 
chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. 
2/ Udzielanie rad, wskazówek, pomocy organizacyjnej oraz materialnej 
Towarzystwom Sokolim. 
3/ Związek podejmuje wszelkie niesprzeciwiające się prawu działania i prace, 
skierowane ku rozpowszechnianiu idei i wprowadzaniu w życie zadań Sokolstwa. 
 

§ 9 
Związek czerpie fundusze na działalność statutową z dotacji, darowizn oraz opłat 
i składek wnoszonych przez jego członków na realizację wspólnych zadań, ponadto 
prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji i wspierania swoich celów oraz 
zarządza i administruje obiektami i urządzeniami sportowymi będącymi jego 
własnością 
 

Rozdział III 
Członkowie Związku 

 
§ 10 

1) Członkiem Związku może być każde Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” działające 
zarówno w kraju jak i zagranicą o ile zostanie przez Zarząd Związku do niego 
przyjęte. 

2) Przyjęcie odbywa się przez głosowanie tajne, większością 2/3 głosów obecnych 
członków Zarządu Powodów odmowy przyjęcia Zarząd nie jest obowiązany 
ujawnić. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Związku służy w terminie 
sześciu miesięcy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 
§ 11 

Towarzystwa należące do Związku uczestniczą przez swych delegatów we wszelkich 
władzach związkowych, mogą do nich składać wnioski, interpelacje i brać udział w 
publicznych wystąpieniach i przedsięwzięciach Związku na zasadach wynikających ze 
statutu i przez Zarząd Związku sprecyzowanych 



 
§ 12 

Członkowie Związku mają prawo: 
1) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Delegatów z głosem stanowiącym 
oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. 
2) korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Związku w ramach obowiązujących 
przepisów i regulaminów, 
3) wysuwać wnioski wobec władz Związku, oceniać ich działalność, 
4) być nagradzani za działalność sportową i społeczną w Związku lub na jego 
rzecz, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 1 3  
f) Członkowie Związku zobowiązani są aktywnie realizować cele Związku, swoją 
postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Sokolstwa, dbać 
o rozwój, godność i powagę Towarzystw Sokolich, postępować zawsze i wszędzie, tak 
w życiu sokolim jak i poza nim, zgodnie z wymaganiami obyczajności, honoru i dobra 
społeczeństwa. 
g) Towarzystwa Związkowe obowiązane są stosować się do uchwał oraz zarządzeń 
Władz Związku w granicach Statutu i wydanych na jego mocy postanowień. 
h) W przypadku rażącego naruszania obowiązku wynikającego z § 13 pkt. 2 
niniejszego statutu, Walnemu Zgromadzeniu Delegatów i Zarządowi Związku 
przysługuje prawo zawieszenia w prawach członka na okres od 1 miesiąca do lat dwóch 
lub wykluczenia ze Związku. 
 

§ 14 
Członkostwo ustaje na skutek; 
5) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uregulowaniu 
zobowiązań wobec Związku, 
6) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za niewnoszenie 
przez okres dłuższy niż jeden rok opłat ustanowionych przez Zarząd lub brak 
aktywności organizacyjnej, 
7) wykluczenia ze Związku przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie za 
nieprzestrzeganie statutu lub za działalność na szkodę Związku, 
8) od decyzji Zarządu w sprawie zawieszenia lub wykluczenia ze Związku 
przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, do Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, którego decyzja jest ostateczną. 
 

Rozdział IV  
Władze Związku 

 
§ 15 

Władzami Związku są; 
1) Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” 
2) Zarząd, 
3) Prezydium Zarządu, 
4) Komisja Rewizyjna, 
5) Sąd Honorowy. 
 



 
§ 4  

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Związku trwa 3 lata. 
 

§17 
1) Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Związku i do jego 

kompetencji należy: 
a) uchwalanie zasad i kierunków rozwoju sokolstwa, 
b) uchwalanie zmiany statutu, wszelakich regulaminów Związku i jego organów, 
c) przyjmowanie i ocenianie sprawozdań Zarządu jak i wszystkich innych 

organów Związku, 
d) udzielanie Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium, 
e) wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego Związku, 
f) nadanie godności ( tytułu ) członka honorowego Związku, które jest wyłącznie 

wyróżnieniem honorowym i nie powoduje nabycia uprawnień członkowskich 
w Związku, 

g) podejmowanie uchwał we wszystkich pozostałych sprawach wyraźnie nie 
zastrzeżonych dla innych organów Związku. 

2) Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne, 
3) Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywa się jako sprawozdawcze co roku, a jako 

sprawozdawczo-wyborcze co trzy lata. 
 

§ 18 
1) Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” składa 

się z przedstawicieli wszystkich Towarzystw (gniazd) należących do Związku, 
wybranych proporcjonalnie do ogólnej liczby członków, przy czym gniazdo nie 
może mieć mniej jak jednego delegata. 

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub z jego upoważnienia 
Prezydium Zarządu Związku i zawiadamia Towarzystwa o terminie, miejscu 
i proponowanym porządku obrad, najpóźniej na dwa miesiące przed terminem 
zgromadzenia. 

 
§ 19 

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) w przypadku ustąpienia w czasie kadencji więcej niż połowy członków Zarządu, 
d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Związku wniesiony do Zarządu, 

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu  
30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku. 

3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje tylko nad sprawami  
dla których zostało zwołane. 

 
§ 20 

Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli 
szczególne postanowienia nie stanowią inaczej. Dla ważności uchwał podejmowanych 
w pierwszym terminie jest wymagana obecność połowy uprawnionych do głosowania 
osób. W terminie drugim, uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych, 
uprawnionych osób, W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 
obrad. 
 



§ 21 
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają większości 2/3 głosów biorących udział 
w głosowaniu w przypadku: 
1) zmian statutu i rozwiązania Związku, 
2) nadania godności (tytułu) członka honorowego Związku, 
3) uchwał o wykluczeniu członka ze Związku. 
 

§ 22 
1) Działalnością Związku kieruje Zarząd, który składa się z 5 - 11 osób, z których 

przynajmniej połowa jest wybieranych z pośród prezesów Towarzystw 
wchodzących w skład Rady Odrodzenia Sokolstwa w Polsce. 

2) Zarząd w szczególności: 
a) czuwa nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

sporządza sprawozdania i wnioski dla władz państwowych, samorządowych 
oraz utrzymuje oficjalne kontakty z innymi krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami o podobnych celach i zadaniach, 

b) zatwierdza programy sokolich zlotów i zawodów o zasięgu międzynarodowym 
i krajowym, 

c) przyjmuje i wykreśla członków Związku, 
d) uchwala regulaminy dla organów Związku oraz zasady wyboru delegatów na 

Walne Zgromadzenie, 
e) wybiera, w razie potrzeby, ze swego grona Prezydium Zarządu, zatwierdza 

zmiany w jego składzie oraz może przekazać mu w drodze uchwały zadania i 
środki do ich wykonania, 

f) przyjmuje i zatwierdza sprawozdania Prezydium po zapoznaniu się z opinią 
Komisji Rewizyjnej, 

g) zarządzą funduszami i majątkiem Związku, ustala wysokości składek 
członkowskich, wpisowego i innych opłat. 

3) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej jak dwa razy do roku. 
4) Zarząd w sprawach nie uregulowanych statutem Związku, działa w oparciu 

o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 
 

§ 5 
1) Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu Związku i przez niego 

powoływanym. 
2) Do kompetencji Prezydium należy: 

a) reprezentowanie Związku w stosunkach wewnętrznych jak i na zewnątrz, 
a w szczególności utrzymywanie w imieniu Związku kontaktów z władzami 
i urzędami państwowymi, samorządowymi i innymi podmiotami, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu oraz 
powoływanie w tym celu według własnego uznania, zespołów, komisji, 
wydziałów itp., 

c) prowadzenie bieżących spraw Związku. 
 

§24 
1) Prezydium Zarządu składa się z 5-7 osób wybranych z pośród członków Zarządu, 

w tym Prezesa Związku, który z urzędu przewodniczy Prezydium, V-prezesów, 
skarbnika, sekretarza, oraz w miarę potrzeby, naczelnika szkolenia sokolego 
i innych członków, 



2) Pracami Prezydium kieruje Prezes, względnie upoważniony przez niego V-prezes. 
Prezes zwołuje posiedzenia Prezydium przynajmniej raz na kwartał, a w razie 
nagłej potrzeby, wydaje własną władzą, wszelkie zarządzenia jakie uzna za 
stosowne i na najbliższym posiedzeniu Zarządu zdaje z nich sprawę. 

3) Prezes, jest przedstawicielem Związku na zewnątrz, odpowiedzialnym łącznie z 
pozostałymi członkami Prezydium za prawidłową działalność Związku. 

 
§ 25 

Członkowie władz Związku pełnią swe funkcje honorowo za wyjątkiem urzędujących 
członków Prezydium Zarządu, których można zatrudniać na podstawie umowy 
o prace lub zlecenia 

§ 26 
1) Komisja Rewizyjna Związku składa się z trzech członków, którzy wybierają ze 

swego grona przewodniczącego, 
2) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy; 

a) kontrola co najmniej raz na rok całokształtu działalności gospodarczej pod  
względem celowości, rzetelności i gospodarności, 

b) występowanie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od Zarządu i jego Prezydium, 
c) występowanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów z wnioskiem  

w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielenia mu absolutorium. 
3) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i jego 

Prezydium z głosem doradczym. 
4) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we 

władzach Związku 
 

§ 27 
1) Sąd Honorowy składa się z czterech członków, którzy wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 
2) Do właściwości Sądu Honorowego należy; 

a) rozstrzyganie sporów między członkami Związku, 
b) występowanie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od Zarządu, 
c) występowanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów z opinią w przypadku  

uchwały o wykluczeniu członka Związku, 
d) rozstrzyganie w sprawach wynikających z niegodnego postępowania lub  

niewłaściwego zachowania członków Związku, w przypadku gdy 
postępowaniem swym godzili w dobre imię Związku lub jego członków. 

3) Tryb postępowania przed Sądem Honorowym ustala regulamin zatwierdzony 
przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

 
§ 28 

1) Zarząd, Prezydium Zarządu, Komisja Rewizyjna i Sąd Honorowy mają prawo 
uzupełniania swojego składu w miejsce członków, którzy z różnych przyczyn 
przestali być członkami tych władz, Kooptacja członków władz podlega 
zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów lub stosownie do 
postanowień statutu przez Zarząd Związku. 

2) Postanowienie pkt 1 nie dotyczy Prezesa Związku. 
 

 
 



Rozdział V 
Majątek i fundusze Związku 

 
§ 29 

Na majątek Związku składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
 

§ 30 
Na fundusze Związku składają się: 

a) wpisowe i składki, 
b) dochody z imprez i działalności gospodarczej, 
c) dotacje, subwencje, darowizny. 

 
§ 31 

Wszystkie pisma dotyczące spraw i obowiązków majątkowych Związku wymagają dla 
swej ważności podpisów Prezesa lub V-prezesa i skarbnika lub sekretarza 
 

Rozdział VI 
Rozwiązanie Związku 

 
§ 32 

1) Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów 
większością 2/3 głosów. 

2) W przypadku uchwały o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie Delegatów 
podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Związku oraz powołuje 
likwidatorów. 

 
 
 
Za zgodność z uchwałą członków założycieli 
 
 


